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FMI latră, multinaţionalele 
își văd de treabă...

UE pune Taxă de 
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Barcelona 
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pe răzvan 
Marin la 
Ajax!
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Nicole Cherry e sinceră:  
„Cu șarpe-miu”!
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1€ 4.7564 lei
1$ 4.2005 lei
1chf 4.2296 lei

Bitcoin BTC
$ 4.002 

Ripple XRP
      $ 0,3049 
Ethereum ETH
 $ 135,92

rAdicAl... de Tatoiu

Răzvan Ioan BoanchIş

A mai găsit Cioloș o arhitectă avangardistă, nu 
știu cum o cheamă, dar e genială. Fiți atenți cum va 
rezolva ea problema satelor! Ne trebuie “niște ferme 
de interpretare a peisajului rural pe care poți să le 
accesezi mergând pe niște rețele pedo-velo pentru 
biciclete și pentru promenadă în mediul rural.” E 
bine, dar dacă nu “accesăm” și Programul “Trotine-
ta electrică pe uliță”, n-am făcut nimic. Să recu-
noaștem, Cioloș și USR au soluții raționale.

Astea fiind scrise, eu propun ca ministru al 
Justiției să fie Andrei Caramitru. Nu contează 
că n-are studii de Drept. Îl medităm intensiv, ca 
pe Ceaușescu. În cartea “Întâlniri cu Nicolae 
Ceau șescu”, Ion Traian Ștefănescu (fost șef al 
UTC și prim-secretar la Sălaj și Dolj) povestește 
că a constatat, într-o ședință, că Nicolae 
Ceaușescu avea cunoștințe de Drept. Și chiar de 
Drept Roman! De unde? “L-am meditat eu, cu 
ani în urmă”, i-a spus Constantin Stătescu, fost 
ministru al Justiției. 

„Datorită”  
DiletaNților  

din cauza 
imPostorilor 

A început de vreo câteva luni bă-
tălia electorală pentru aceste alegeri 
europarlamentare. Cu  liste,  semnături și, 
mai ales, cu sondaje, care mai de care mai 
abracadabrante... Ordinea pe liste spune 
clar la câte procente se așteaptă fiecare par-
tid. Chiar dacă șefii  o dau cotită când li se 
cere un pronostic . Listele sunt pline de 
personaje care reprezintă fiecare câte un 
grup de interese. Care de regulă contribuie 
la consolidarea liderului. În partidele mari 
se uită însă că votul este adus de oamenii 
din teritoriu. De pălmași. Care nu reacțio-
nează la butoanele apăsate de la centru 
cum reacționează calul la bici. Dacă în 
orașe votanții înțeleg ce înseamnă aparte-
nența la UE, la sate mai puțin. Cum vor 
aduce la vot partidele oamenii care nu știu 
prea multe despre UE și nu înțeleg cum îi 
afectează aceste alegeri? Bătând o monedă 
naționalistă, stânga și euroscepticii. Statul 
paralel bau –baul de serviciu. Externali-
zând responsabilitățile eșecurilor. De cea-
laltă parte vom auzi de oportunități, pe ca-
re din păcate nu le-am exploatat suficient 
din cauza sau datorită “corupției” celorlalți.  
Vom afla de investiții ratate și furturi cu au-
tor nerecunoscut. Vom afla de o parte și de 
alta că suntem iubiți, urâți, discriminați sau 
sprijiniți de maica UE. Mângâiați sau 
admonestați. O să aflăm atât de multe încât 
va fi o mare problemă să procesăm aceste 
“informații”. O să avem dezbateri, o să ne 
certăm în familie. Și? O să treacă alegerile, 
o să vina vara și o să ne aducem aminte de 
gâlceavă când o să înceapă încălzirea în 
toamnă pentru bătălia românească, adevă-
rată, pentru prezidențiale. În acest timp, la 

centrul UE vor începe negocierile adevăra-
te, dure, pe funcțiile de decizie la nivelul 
Europei. Comisari, șefia PE, BCE, comisii. 
Se numește networking. Eu te știu pe tine, 
tu mă știi pe mine. Așa se construiește în 
timp o relație de încredere. Cu întâlniri in-
formale, cu “sharing”, informații neprelu-
crate, cum zic englezii care nu o să mai fie 
printre noi. 

 Ce face PSD-ul? Îi scoate din schemă 
pe cei care și-au consolidat o poziție și 
relații personale în negocieri și îi înlocuiește, 
la presiunea unor baroni locali, cu 
“diletanți”. Probabil cei rași de pe liste nu au 
cântat ode suficiente liderului suprem. Și 
nu i-au camuflat afară dânsul pe cărbunii 
încinși de acasă... Odată parașutați în PE , 
diletanții agreați acasă o să facă ce în PE? 
Selfie. Mă întreb cine-i vor băga în seamă. 
O să fie precum niște reprezentați de mâna 
a doua trimiși de umplutură la un meeting 
pe care șefii lor l-au considerat nefolositor. 
În România au conexiuni, dar în UE sunt 
“nobody”. Până să aibă ce și cui spune ceva, 
trece mandatul. ALDE își conservă avan-
postul și va avea astfel un avantaj la negoci-
eri interne cu presiuni externe. PNL la fel 
cu câteva figuri, care vor pleca la Bruxelles 
după ce unii se vor retrage de pe locurile 
eligibile. Diletanții, marionetele și sinecu-
riștii sunt o masă de manevră. Utilă 
funcție de context. În politica mică, de la 
noi de acas, merge și cu Dorel. În politica 
mare, unde sunt banii mulți, Dorel de 
România e doar de decor. Dacă vrem  ca 
România să conteze în negocierile de 
importanță capitală care vor urma în UE, 
va trebui să votăm oameni, nu liste. Oa-
meni de forță, educați, care să fie capabili 
să negocieze, nu să își ridice doar poalele 
în cap afară ca să își mulțumească votanții 
de acasă cu spectacole ieftine de 
naționalism de baltă. Partidele mari au 
obligații mari. Față de finanțatori. Se ve-
de și la PNL , PSD și PLUS. Din așezarea 
numelor pe listă... Marele pericol, după 
ce stânga românească a fost confiscată de 
interese meschine, și dreapta divizată în 
același fel, să se creeze culoare pentru 
impostori care să spună ce vor nemul-
țumiții din ambele părți să audă. Să se ri-
sipească ca în 2014, 13% din voturi, pe 
looseri. Care voturi să se ducă spre 
diletanții de pe listele pe care nu le-am 
votat, prin redistribuire. Mare dilemă. 
Mare problemă. Un vot pentru partidele 
mai mici, cu cele mai mari șanse de a tre-
ce pragul. Nu pentru independenți. Ei nu 
contează în jocul din PE. Măcar doi, trei 
luptători de categoria grea să avem și noi 
în PE. Pe ce liste or fi. Cu ei o să defilăm 4 
ani. Prin taifunul care vine. Sigur. ”Datori-
tă” diletanților  din politica lumii, vorba lui 
Iohannis, și din “cauza” impostorilor de-
cidenți, vorba mea. n
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Se îngroașă gluma la Înalta Curte de Casație și 
Justiție. Florin Iordache, vicepreședintele Camerei 
Deputaților, a sesizat Curtea Constituțională cu pri-
vire la existența unui conflict constituțional între 
Parlament și Înalta Curte. Concret, completurile de 
trei judecători nu au fost și nu sunt legal constituite, 
după cum prevede o lege din 2000. Acestea ar fi 
trebuit să aibă în componența lor magistrați 
specializați în judecarea faptelor de corupție. Până 
acum, din câte se vorbește, se pare că mai mult nu 
există sau, în cea mai fericită variantă, nu a putut fi 
identificat și declarat ca atare, doar-doar s-o mai în-
chide gura lumii.
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Tarcea,  
go home!


